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УМБАЛ”Царица

ПРОТОКОЛ № 3

За работата на комисията за провеждане на открз 
поръчка с предмет “Доставка на медицински шевен матер!
Йоанна-ИСУЛ”ЕАД” обявен с Решение № РД-03-13/18.02.2015 г., назначена със Заповед 
№ - Р Д - 02-157/24.03.2015 г.

С писмо изх. №529/09.06.2015г. бяха оповестени деня и часа на отваряне на пликове 
№№3 с предлаганата цена. На заседанието не присъстваха представители на участниците.

Последователно Комисията отвори №№3 ценовите предложения на участниците за 
допуснатите обособени позиции и номенклатурни единици. Съгласно изискване на 
възложителя, заложено в документацията, финансовото предложение на участника трябва 
да съдържа:
Е_Цена за 1 бр. конец, без ДДС на номенклатурна единица, по която ще се извърши 
класирането — колона № 7 от ценовото предложение;
2. Предлагана опаковка /брой конци в опаковка/;
3. Цена за 1 бр. опаковка, без ДДС.
4. Търговско наименование — записано в колона № 13 от ценовото предложение.
Цените да бъдат с точност до втория знак след десетичната запетая.

Оферираните от участниците цени за 1 бр. конец, без ДДС на номенклатурна единица, 
са дадени в Приложение № 1.

В офертата на участника „Б. БРАУН МЕДИКАЛ”ЕООД в плик №3 на обособена 
позиция XXI, номенклатурна единица №1 е поставено ценово предложение за обособена 
позиция XI, номенклатурни единици №№1 и 2. Мотивирана от това обстоятелство, 
комисията РЕШИ:
на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага „Б. БРАУН МЕДИКАЛ”ЕООД да бъде 
отстранен от участие в процедурата за шевния материал от обособена позиция XXI, 
номенклатурна единица №1.

С писмо изх. № 546/17.06.2015г. На основание чл. 68 ал.11, т. 2, б. а от ЗОП беше поискано от 
„ВЕГА МЕДИКАЛ”ООД да представи разяснение за формирането на посочените в офертата 
в колона № 7 от ценовото предложение цени за един брой конец, без ДДС, на шевния материал 
от обособена позиция № IV, номенклатурни единици №№ 17+29 и обособена позиция № XVI, 
номенклатурни единици №№ 29+33.

С писмо вх. № 1187/22.06.2015 г. „ВЕГА МЕДИКАЛ”ООД представи разяснение за 
формирането на посочените в офертата в колона № 7 от ценовото предложение цени. В 
него участникът посочва, че в колона № 7 от ценовото предложение за цитираните 
обособени позиции и номенклатурни единици е оферирал цена на 1 /един/ брой стерилна 
опаковка, съдържаща различен брой конци. Съгласно изискването на възложителя, 
посочено по-горе, финансовото предложение в колона № 7 трябва да съдържа цена за 1 
бр. конец, без Д ДС на номенклатурна единица, по която ще се извърши класирането.
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Комисията счита, че ценовото предложение на участника за тези обособени позиции не 
отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията РЕШИ:
на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага „ВЕГА МЕДИКАЛ”ООД да бъде 
отстранен от участие в процедурата за шевния материал от обособена позиция № IV, 
номенклатурни единици №№ 17—29 и обособена позиция № XVI, номенклатурни единици 
№№ 29-33.

С писма изх. № 547-1—5/17.06.2015г. на основание чл. 70 ал.1 от ЗОП беше поискана 
подробна писмена обосновка за формирането на посочените в офертата в колона № 7 от 
ценовото предложение цени за един брой конец, без ДДС на шевния материал от 
обособени позиции и номенклатурни единици както следва:

I.Ot „Рей Медикал”ЕООД:
0 обособена позиция № IV, номенклатурни единици №№ 6 и 15;
0 обособена позиция № X, номенклатурни единици №№ 2 и 6.
0 обособена позиция № XVI, номенклатурни единици №№ 11-18, 32.

2.0т „ВЕГА МЕДИКАЛ”ООД от обособена позиция № X, номенклатурна единица №1. 

З.От ’’Ливеда Мед 2000”СЮД:
0 обособена позиция № IV, номенклатурни единици №№ 5, 7,10 и 11;
0 обособена позиция № X, номенклатурни единици №№1-3;

4. От „МЕДИТЕХ” ООД от обособена позиция № XI, номенклатурна единица №2.

5. От Б. БРАУН МЕДИКАЛ”ЕООД:
0 обособена позиция № VII, номенклатурна единица № 7;
0 обособена позиция № X, номенклатурни единици №№ 3 и 4.

6. От „СЪРДЖИМЕД”ЕООД:
0 обособена позиция № V, номенклатурна единица № 20;
0 обособена позиция № VIII, номенклатурни единици №№ 1 и 2;
0 обособена позиция № X, номенклатурни единици №№ 1, 7 и 8.

С писмо вх. № 1175-1/18.06.2015 г. и в законоустановения срок, участникът ’’Ливеда 
Мед 2000”ООД представи писмена обосновка за начина на формиране на посочените в 
колона № 7 от ценовото предложение цени за един брой конец, без ДДС на шевния 
материал от обособена позиция № IV, номенклатурни единици №№ 5, 7, 10 и 11 и 
обособена позиция № X, номенклатурни единици №№1—3. В обосновката участникът 
посочва, че цените са формирани в съответствие с пазарните условия в страната и 
съгласно действащата нормативна база. В оферираните цени той е включил цената на 
производителя, своя марж, транспортни и складови разходи, и се позовава на 
икономичност при изпълнение на обществената поръчката, предвид значителните 
прогнозни количества за потребление.

Комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които участникът е формирал 
цените, не са подкрепени от релевантни доказателства, и са неоснователни. Същите, дори 
взети в тяхната съвкупност, не основават наличието на обективни обстоятелства по 
смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за 
участника и икономичност при изпълнение на обществената поръчка. Комисията не 
приема представената от участника ’’Ливеда Мед 2000”ООД писмена обосновка.

Мотиви: Комисията счита, че участникът не е изложил обективни обстоятелства по 
смисъла на чл.70, ал.2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за



участника и икономичност при изпълнение на обществената поръчка, и на основание 
чл.70, ал. 3 от ЗОП предлага ’’Ливеда Мед 2000”ООД да бъде отстранен от участие в 
процедурата за шевния материал от обособена позиция № IV, номенклатурни единици 
№№ 5, 7, 10 и 11 и обособена позиция № X, номенклатурни единици №№1-3.

С писмо вх. № 1175-2/18.06.2015 г. и в законоустановения срок, участникът 
„МЕДИТЕХ” ООД представи писмена обосновка за начина на формиране на посочените 
в колона № 7 от ценовото предложение цени за един брой конец, без ДДС на шевния 
материал от обособена позиция № XI, номенклатурна единица №2. В обосновката 
участникът посочва, че бидейки дългогодишен дистрибутор за България на продуктите на 
ASSUT MEDICAL Sari, Швейцария, производителят му предоставя максимално ниски 
доставни цени. От друга страна, разполагането със собствени складови площи и 
техническо оборудване позволява поддържане на складова наличност на големи 
количества и богата гама медицински изделия.

Комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които участникът е формирал 
цените, са основателни, и са подкрепени от релевантни доказателства. Същите основават 
наличието на обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с 
изключително благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка. Комисията приема представената от участника „МЕДИТЕХ” ООД 
писмена обосновка.

Мотиви: Комисията счита, че участникът е изложил обективни обстоятелства по смисъла 
на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за участника и 
икономичност при изпълнение на обществената поръчка

С писмо вх. № 1175-3/19.06.2015 г. и в законоустановения срок, участникът „Рей 
Медикал”ЕООД представи писмена обосновка за начина на формиране на посочените в 
колона № 7 от ценовото предложение цени за един брой конец, без ДДС на шевния 
материал от обособена позиция № IV, номенклатурни единици №№ б и  15, обособена 
позиция № X, номенклатурни единици №№ 2 и 6 и обособена позиция № XVI, 
номенклатурни единици №№ 11- 18, 32. В обосновката участникът посочва, че като 
оторизиран дистрибутор за българския пазар на производителя SMI, Белгия се ползва с 
благоприятни договорни условия с последния по отношение на цени, срок на отложено 
плащане и транспортни разходи, вследствие на дългогодишно сътрудничество и 
натрупани обороти като негов клиент. Наличието на добра техническа база -  
консигнационен склад и собствен транспорт представляват благоприятни условия за 
участника.

Комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които участникът е формирал 
цените, са основателни са подкрепени от релевантни доказателства. Същите основават 
наличието на обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с 
изключително благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка. Комисията приема представената от участника „Рей Медикал” 
ЕООД писмена обосновка.
Мотиви: Комисията счита, че участникът е изложил обективни обстоятелства по смисъла 
на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за участника и 
икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

С писмо вх. № 1175-4/19.06.2015 г. и в законоустановения срок, участникът „Б. БРАУН 
МЕДИКАЛ”ЕООД представи писмена обосновка за начина на формиране на посочените в 
колона № 7 от ценовото предложение цени за един брой конец, без ДДС на шевния 
материал от обособена позиция № VII, номенклатурна единица № 7 и обособена позиция 
№ X, номенклатурни единици №№ 3 и 4. В обосновката участникът посочва, че се е 
съобразил с наличието на изключително благоприятните условия, предоставени му от



производителя /чл.70, ал. 2, т. 3 от ЗОП/ под формата на ниски доставни цени при 
калкулирана минимална печалба с оглед на спечелване на по-голям пазарен дял.

Комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които участникът е формирал 
цените, са основателни. Същите се основават наличието на обективни обстоятелства по 
смисъла на чл.70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Комисията приема представената от участника „Б. 
БРАУН МЕДИКАЛ”ЕООД писмена обосновка.
Мотиви: Комисията счита, че участникът е изложил обективни обстоятелства по смисъла 
на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за участника.

С писмо вх. № 1175-5/19.06.2015 г. и в законоустановения срок, участникът 
„СЪРДЖИМЕД”ЕООД представи писмена обосновка за начина на формиране на 
посочените в колона № 7 от ценовото предложение цени за един брой конец, без ДДС на 
шевния материал от обособена позиция № V, номенклатурна единица № 20, обособена 
позиция № VIII, номенклатурни единици №№ 1 и 2 и обособена позиция № X, 
номенклатурни единици №№ 1, 7 и 8. В обосновката участникът посочва, че е 
изключителен дистрибутор за българския пазар на производителя АСУТ ЮРЪП, Италия, 
и като такъв се ползва с благоприятни договорни условия с последния по отношение на 
цени, срок на отложено плащане, вследствие на дългогодишно сътрудничество и 
натрупани обороти като негов клиент. Наличието на собствени транспортни средства и 
складови бази в близост до възложителя /ж.к.„Хаджи Димитър” и ул.”Черковна №7”/ са 
предпоставка за икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

Комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които участникът е формирал 
цените, са основателни са подкрепени от релевантни доказателства. Същите основават 
наличието на обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с 
изключително благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка. Комисията приема представената от участника „СЪРДЖИМЕД” 
ЕООД писмена обосновка.
Мотиви: Комисията счита, че участникът е изложил обективни обстоятелства по смисъла 
на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за участника и 
икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

С писмо вх. № 1175-6/22.06.2015 г. и в законоустановения срок, участникът „ВЕГА 
МЕДИКАЛ”ООД представи писмена обосновка за начина на формиране на посочените в 
колона № 7 от ценовото предложение цени за един брой конец, без ДДС на шевния 
материал от обособена позиция № X, номенклатурна единица №1. В обосновката 
участникът посочва като изключително благоприятно условие за него факта, че е 
официален и единствен дистрибутор за България на хирургичен шевен материал, 
произведен от DOGSAN, Турция. Като такъв е упълномощен да оферира на такива цени, 
че да постигне увеличение на оборота и налагане на пазара на продуктите на 
производителя за сметка на минимална печалба. Участникът успява да оптимизира 
разходите си за транспорт, използвайки не малката си складова база, и близко базирани 
логистични складове на производителя.Минимизирането на разходите за логистика и 
транспорт водят до постигане на икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

Комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които участникът е формирал 
цените, са основателни са подкрепени от релевантни доказателства. Същите основават 
наличието на обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с 
изключително благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка. Комисията приема представената от участника „ВЕГА 
МЕДИКАЛ”ООД писмена обосновка.
Мотиви: Комисията счита, че участникът е изложил обективни обстоятелства по смисъла 
на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за участника и 
икономичност при изпълнение на обществената поръчка.



С писма изх. № 564-1-4/24.06.2015г. на основание чл. 70 ал.1 от ЗОП беше поискана 
подробна писмена обосновка за формирането на посочените в офертата в колона № 7 от 
ценовото предложение цени за един брой конец, без ДДС на шевния материал от 
обособени позиции и номенклатурни единици както следва:

I.O t „МЕДИТЕХ” ООД - от обособена позиция № IV, номенклатурни единици №№ 21 
и 25.
2,От „Рей Медикал”ЕООД - от обособена позиция № XVI, номенклатурна единица № 
32.
З.От „СЪРДЖИМЕД”ЕООД - от обособена позиция № IV, номенклатурни единици №№ 
18-24,26, 27 и 29.
4. От „МТИ” ООД - от обособена позиция № IV, номенклатурни единици №№ 17 и 21.

С писмо вх. № 1215-1/25.06.2015 г. и в законоустановения срок, участникът 
„МЕДИТЕХ” ООД представи писмена обосновка за начина на формиране на посочените 
в колона № 7 от ценовото предложение цени за един брой конец, без ДДС на шевния 
материал от обособена позиция № IV, номенклатурни единици №№ 21 и 25. В 
обосновката участникът посочва, че бидейки дългогодишен дистрибутор за България на 
продуктите на ASSUT MEDICAL Sari, Швейцария, производителят му предоставя 
максимално ниски доставни цени. При изготвяне на ценовите оферти участникът включва 
минимални търговски надценки с цел увеличаване на оборота. От друга страна, 
разполагането със собствени складови площи и техническо оборудване позволява 
поддържане на складова наличност на големи количества и богата гама медицински 
изделия.

Комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които участникът е формирал 
цените, са основателни, и са подкрепени от релевантни доказателства. Същите основават 
наличието на обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с 
изключително благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка. Комисията приема представената от участника „МЕДИТЕХ” ООД 
писмена обосновка.

Мотиви: Комисията счита, че участникът е изложил обективни обстоятелства по смисъла 
на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за участника и 
икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

С писмо вх. № 1215-2/26.06.2015 г. и в законоустановения срок, участникът „Рей 
Медикал”ЕООД представи писмена обосновка за начина на формиране на посочените в 
колона № 7 от ценовото предложение цени за един брой конец, без ДДС на шевния 
материал от обособена позиция № XVI, номенклатурна единица № 32. В обосновката 
участникът посочва, че като оторизиран дистрибутор за българския пазар на 
производителя SMI, Белгия се ползва с благоприятни договорни условия с последния по 
отношение на цени, срок на отложено плащане и транспортни разходи, вследствие на 
дългогодишно сътрудничество и натрупани обороти като негов клиент. Наличието на 
добра техническа база -  консигнационен склад и собствен транспорт представляват 
благоприятни условия за участника.

Комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които участникът е формирал 
цените, са основателни са подкрепени от релевантни доказателства. Същите основават 
наличието на обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с 
изключително благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка. Комисията приема представената от участника „Рей Медикал” 
ЕООД писмена обосновка.



Мотиви: Комисията счита, че участникът е изложил обективни обстоятелства по смисъла 
на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за участника и 
икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

С писмо вх. № 1215-3/26.06.2015 г. и в законоустановения срок, участникът „МТИ” 
ООД представи писмена обосновка за начина на формиране на посочените в колона № 7 
от ценовото предложение цени за един брой конец, без ДДС на шевния материал от 
обособена позиция № IV, номенклатурни единици №№ 17 и 21. В обосновката участникът 
посочва, че като дистрибутор на водещи световни производители е упълномощен да 
формира такива цени към крайните клиенти, че да постига увеличаване на оборота и 
налагане на пазара на изделия с доказано европейско качество. В условията на 
конкуренция това може да се постигне само чрез минимизиране на търговската 
печалба.Поддържането на висок оборот от шевния материал от посочените обособени 
позиции дава възможност да се договорят по-добри цени с производителя.
Наличието на голяма складова площ позволява да се оптимизират логистичните разходи, и 
да се постигне икономичност на доставките.

Комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които участникът е формирал 
цените, са основателни са подкрепени от релевантни доказателства. Същите основават 
наличието на обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с 
изключително благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка. Комисията приема представената от участника „МТИ” ООД 
писмена обосновка.

Мотиви: Комисията счита, че участникът е изложил обективни обстоятелства по смисъла 
на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за участника и 
икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

С писмо вх. № 1215-4/26.06.2015 г. и в законоустановения срок, участникът 
„СЪРДЖИМЕД”ЕООД представи писмена обосновка за начина на формиране на 
посочените в колона № 7 от ценовото предложение цени за един брой конец, без ДДС на 
шевния материал от обособена позиция № IV, номенклатурни единици №№ 18+24, 26, 27 
и 29. В обосновката участникът посочва, че е изключителен дистрибутор за българския 
пазар на производителя АСУТ ЮРЪП, Италия, и като такъв се ползва с благоприятни 
договорни условия с последния по отношение на цени, срок на отложено плащане, 
вследствие на дългогодишно сътрудничество и натрупани обороти като негов клиент. 
Наличието на собствени транспортни средства и складови бази в близост до възложителя 
/ж.к.„Хаджи Димитър” и ул.”Черковна №7”/ са предпоставка за икономичност при 
изпълнение на обществената поръчка.

Комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които участникът е формирал 
цените, са основателни са подкрепени от релевантни доказателства. Същите основават 
наличието на обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с 
изключително благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка. Комисията приема представената от участника „СЪРДЖИМЕД” 
ЕООД писмена обосновка.

Мотиви: Комисията счита, че участникът е изложил обективни обстоятелства по смисъла 
на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за участника и 
икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

С писма изх. №587-1+3/01.07.2015г. на основание чл. 70 ал.1 от ЗОП беше поискана 
подробна писмена обосновка за формирането на посочените в офертата в колона № 7 от 
ценовото предложение цени за един брой конец, без ДДС на шевния материал от 
обособени позиции и номенклатурни единици както следва:



1. От „МЕДИТЕХ” ООД - от обособена позиция № IV, номенклатурна единица №19.
2. От „МТИ” ООД - от обособена позиция № IV, номенклатурна единица №2.
3. От „Рей Медикал”ЕООД - от обособена позиция № XXIII.

С писмо вх. №1278-1/02.07.2015 г. и в законоустановения срок, участникът „МТИ”
ООД представи писмена обосновка за начина на формиране на посочените в колона № 7 
от ценовото предложение цени за един брой конец, без ДДС на шевния материал от 
обособена позиция № IV, номенклатурна единица №2. В обосновката участникът посочва, 
че като дистрибутор на водещи световни производители е упълномощен да формира 
такива цени към крайните клиенти, че да постига увеличаване на оборота и налагане на 
пазара на изделия с доказано европейско качество. В условията на конкуренция това може 
да се постигне само чрез минимизиране на търговската печалба.Поддържането на висок 
оборот от шевния материал от посочените обособени позиции дава възможност да се 
договорят по-добри цени с производителя. Наличието на голяма складова площ позволява 
да се оптимизират логистичните разходи, и да се постигне икономичност на доставките.

Комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които участникът е формирал 
цените, са основателни са подкрепени от релевантни доказателства. Същите основават 
наличието на обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с 
изключително благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка. Комисията приема представената от участника „МТИ” ООД 
писмена обосновка.

Мотиви: Комисията счита, че участникът е изложил обективни обстоятелства по смисъла 
на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за участника и 
икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

С писмо вх. №1278-2/03.07.2015г. и в законоустановения срок, участникът „МЕДИТЕХ” 
ООД представи писмена обосновка за начина на формиране на посочените в колона № 7 
от ценовото предложение цени за един брой конец, без ДДС на шевния материал 
обособена позиция № IV, номенклатурна единица №19. В обосновката участникът 
посочва, че бидейки дългогодишен дистрибутор за България на продуктите на ASSUT 
MEDICAL Sari, Швейцария, производителят му предоставя максимално ниски доставни 
цени. При изготвяне на ценовите оферти участникът включва минимални търговски 
надценки с цел увеличаване на оборота. От друга страна, разполагането със собствени 
складови площи и техническо оборудване позволява поддържане на складова наличност 
на големи количества и богата гама медицински изделия.

Комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които участникът е формирал 
цените, са основателни, и са подкрепени от релевантни доказателства. Същите основават 
наличието на обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с 
изключително благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка. Комисията приема представената от участника „МЕДИТЕХ” ООД 
писмена обосновка.

Мотиви: Комисията счита, че участникът е изложил обективни обстоятелства по смисъла 
на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за участника и 
икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

На основание чл. 71, ал. 5, т. 2 от ЗОП на 03.07.2015г. от 10:30ч. в Заседателната зала на 
изпълнителния директор се проведе публичен жребий за определяне на изпълнители за 
шевен материал от обособена позиция № IV, номенклатурна единица № 21 между 
класираните на първо място оферти на „МЕДИТЕХ”ООД, „СЪРДЖИМЕД”ЕООД и 
„МТИ” ООД и за шевен материал от обособена позиция № IV, номенклатурна единица № 
28 между класираните на първо място оферти на „МЕДИТЕХ”ООД и



„СЪРДЖИМЕД”ЕООД. Участниците бяха информирани за деня и часа на провеждането 
му с писма изх. №588/01.07.2015г. и изх. №592/02.07.2015г.

На жребия присъстваха г-жа Мина Петрова -  управител на „СЪРДЖИМЕД”ЕООД, г-жа 
Цветана Евстатиева - упълномощен представител на „МЕДИТЕХ”ООД и г-жа Екатерина 
Бекриева -Петкова - упълномощен представител на „МТИ”ООД. Жребият определи:
-за изпълнител за шевен материал от обособена позиция № IV, номенклатурна единица № 
21 участника „СЪРДЖИМЕД”ЕООД, второ място за участника „МЕДИТЕХ”ООД и трето 
място за участника „МТИ”ООД;
-за изпълнител за шевен материал от обособена позиция № IV, номенклатурна е диница № 
28 участника „МЕДИТЕХ”ООД и второ място за участника „СЪРДЖИМЕД”ЕООД.

Участникът „Рей Медикал”ЕООД не представи исканата обосновка. На основание 
чл.70, ал. 3 от ЗОП комисията предлага „Рей Медикал”ЕООД да бъде отстранен от 
участие в процедурата за обособена позиция № XXIII.

Класирането на участниците база икономически най-изгодна оферта по обособени 
позиции и номенклатурни единици е отразено в Приложение № 2.

т L.
На основание чл.39, ал. ,̂ от ЗОП комисията предлага процедурата да бъде прекратена за 

за обособена позиция № IV, номенклатурна единица № 4, обособена позиция № V, 
номенклатурна единица № 1, обособена позиция № VI, номенклатурна единица № 7, 
обособена позиция № VII, номенклатурна единица № 5, обособена позиция № IX, 
номенклатурни единици №№ 1 и 2, обособена позиция № XII, номенклатурна единица 
№2, обособена позиция №ХШ, номенклатурни единици №№1+4, обособена позиция 
№XIV, номенклатурна единица № 4, обособена позиция № XV, номенклатурни единици 
№№ 1 и 2, обособена позиция № XVI, номенклатурни единици №№ 5, 9, 24+28 и 
обособена позиция №ХХ, номенклатурна единица № 1.
Мотиви:
За посочените обособени позиции и номенклатурни единици няма подадени или 
допуснати предложения.

Протокол № 3 е подписан от председателя и членовете на комисията на 0.^;О7.2О15г. С 
това Комисията приключи работата си в предвидения за това срок и на основание чл. 72,


